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ABSTRAKT 
Den här undersökningen handlar om säkerhetsorganisationen ombord på fartygen hos 

Östersjöns tre största operatörer inom kryssningsbranschen. Syftet med undersökningen var 

att studera tre fartygs säkerhetsorganisationer och hur dessa verkar vid en nödsituation. 

Fokus låg på att undersöka vilka vitala funktioner som en säkerhetsorganisation är beroende 

av och hur säkerhetsorganisationen agerar om en eller flera vitala funktioner skulle falla 

bort.  

 

Den metod som användes var en kvalitativ undersökningsmetod i form av djupintervjuer 

med sju respondenter. Denna metod valdes för att ge respondenterna stor plats för att 

förmedla egna tankar och personliga erfarenheter. 

 

Resultatet visade att de vitala funktionerna en säkerhetsorganisation framför allt är 

beroende av är ledningsgruppen, maskingruppen och brandgrupperna. 

Säkerhetsorganisationerna säkerställer bortfall av de vitala funktionerna genom ett vice-

system. De har även i ett förebyggande syfte valt att applicera en flexibilitet inom 

säkerhetsorganisationen som möjliggör omorganiseringar vid bortfall i en nödsituation. 
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ABSTRACT 
This thesis is a research about the safety organization onboard the three largest operators in 

the cruise industry in the Baltic Sea. The purpose of the investigation was to study the safety 

organization of three vessels and how they operate in case of an emergency. The focus was 

to explore which vital functions the safety organization are depending on and how the safety 

organizations act if one or more vital functions would should fail.  

 

The method used was a qualitative research method in the form of interviews with seven 

respondents. This method was chosen to give the respondents a greater place to convey 

their thoughts and personal experiences. 

 

The results showed that the vital functions of a security organization primarily depend on 

the management, engine department and fire groups. The safety organizations ensure the 

failure of the vital functions through a deputy system. They have also chosen a preventive 

measure to apply flexibility within the security organization that allows reorganization in 

case of loss in an emergency. 
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Sjölagen Svenskt regelverk som behandlar fartygs 
nationalitet, rederiverksamhet, sjövärdighet m.m.
    

Skeppsnummer Ett specifikt befattningsnummer för varje 
besättningsmedlem 

 
SMS   Safety Management System 

SMS är ett system för fartygen och deras ägare, för 
att de på ett strukturerat och dokumenterat sätt ska 
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SMS-manual   Safety Management System Manual 
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säkerhets- och miljöpolicy 

 
SOLAS   International Convention for the Safety of Life at Sea 

Den internationella konventionen om säkerheten för 
människoliv till sjöss 

 
Säkerhetsorganisation Fartygets besättning utgör tillsammans en 

säkerhetsorganisation bestående av flera viktiga 
delar, så som ledningsgrupp, utrymningsgrupp etc. 
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1. Bakgrund 
 
Varje fartyg har idag krav på en säkerhetsorganisation och detta oavsett om det är ett 

godsfartyg eller ett passagerarfartyg och oavsett om fartyget går i internationella eller 

nationella farvatten. Ett fartygs säkerhetsorganisation bygger på att varje kritisk situation, 

som innebär fara för människa – miljö – gods – fartyg, ska kunna hanteras och åtgärdas på 

ett snabbt och effektivt sätt.  

 

Under 1900-talet och 2000-talet har flera omfattande olyckor med passagerarfartyg ägt rum. 

De flesta av oss har hört talas om olyckan med passagerarfartyget RMS Titanic den 14 april 

1912, där 1 517 människor miste livet (www.titanic.com). Likaså olyckan som skedde för 

snart 18 år sedan, där passagerarfartyget M/S Estonia förliste den 28 september 1994, där 

852 människor miste livet (www.estoniasamlingen.se). Fartygsolyckor av den här typen 

lämnar ett tydligt avtryck i sjöfartens historia då siffran på antalet omkomna ofta är hög. Den 

13 januari 2012 skedde ännu en olycka med ett stort passagerarfartyg som nu måste föras in 

i statistiken. Kryssningsfartyget M/S Costa Concordia grundstötte och kapsejsade, vilket 

ledde till att 32 människor omkom (www.guardian.co.uk).  

 

Den dramatiska olyckan med passagerarfartyget RMS Titanic 14 april 1912, låg till grund för 

att den internationella sjöfartsorganisationen IMO (Internation Maritime Organization) 

bildade SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974), en konvention 

för att öka säkerheten för människoliv till sjöss. Konvention är infogad i Sveriges lagstiftning 

och svenska fartyg är därmed tvingade att följa dessa bestämmelser. Under 1990-talet, efter 

ett flertal olyckor med passagerarfartyg, införde IMO även International Safety Management 

Code (ISM Code), ett system av riktlinjer för att förbättra säkerheten ombord på fartyg. På 

grund av ISM koden måste fartyg därmed ha ett fungerande Safety Management System 

(SMS) ombord. Säkerhetsorganisationssystemet ska byggas upp kring särskilda funktionskrav 

och rederiet måste därför arbeta fram ett system som uppfyller alla dessa krav. 

 

Ett passagerarfartygs säkerhetsorganisation utgörs av fartygets besättningsmän. 

Besättningsmännen är genom sina skeppsnummer bundna till en specifik uppgift i 

säkerhetsorganisationen när en situation utöver det normala drabbar fartyget. De olika 

skeppsnumreringarna är vidare indelade i grupper som är försedda med ytterligare uppgifter 

http://www.estoniasamlingen.se/
http://www.guardian.co.uk/
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i en nödsituation. Säkerhetsorganisationen ska klara av att upprätthålla säkerheten för 

passagerare, fartyg och miljö vid sjukdom, olyckor, brand, grundstötningar, tekniska fel och 

fel i fartyget som påverkar dess framdrivning samt andra av naturen eller människan 

orsakade nödsituationer. De olika grupperna i säkerhetsorganisationen har, för att för att 

nämna några, som ansvar att hålla med information till passagerare och rederiet, släcka 

brand, förhindra vatteninträngning, förbereda ett övergivande av fartyget samt att 

genomföra övergivandet. Till sin helhet ett komplext arbete som finns lagstadgad i ISM 

koden. 

 

I Sjöbefälsföreningens tidskrift Sjöbefälen, nr 5 från september 2012, finns det en artikel om 

den internationella massräddningskonferens som ägde rum i Göteborg i juni 2012. På 

konferensen diskuterades problemen kring massevakuering i nödsituationer. Många berörda 

parter var närvarande och den grundläggande frågan berörde problemet om hur man ska 

kunna planera för en massevakuering när varje olycka är av sina egna unika slag, för 

planering är ett måste. Det måste finnas en tillräckligt organiserad och bra plan som både är 

allmänt hållen och som är flexibel nog för att kunna omfatta varje unik olycka.  

 

En säkerhetsorganisation ombord på ett fartyg är uppbyggd av olika funktioner som kan vara 

en befattning, uppgift eller förfarandesätt. Som enskild besättningsman har personen en 

specifik uppgift vid en nödsituation och därmed bör alla inom säkerhetsorganisationen vara 

lika viktiga och räknas som vitala funktioner. Samtidigt har alla inte en lika betydande roll då 

uppgifterna inom säkerhetsorganisationen varierar beroende på befattning och tjänst. 

 

Vid en nödsituation ska alla passagerare, genom räddningsarbetet av fartygets 

säkerhetsorganisation, kunna räddas från fartyget under en relativt kort tid. Arbetet ska 

klaras av med hjälp av de vitala funktioner och de besättningsmän som tillhör 

säkerhetsorganisationen. Det hela är ett arbete som oftast sker under stor press och under 

kaotiska omständigheter, där minuter kan skilja på liv eller död. Alla som ingår i ett fartygs 

säkerhetsorganisation måste därmed ha full kontroll och vara väl förtrogna med sina 

uppgifter inom organisationen.  
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En nödsituation till havs kräver full fokus från hela säkerhetsorganisationen och vad händer 

då om någon funktion i organisationen faller bort och är någon av funktionerna viktigare och 

av mer central karaktär än de andra? 

 

1.1. Syfte 
Syftet med denna studie var att se hur den svenska kryssningsmarknadens tre största 

operatörers säkerhetsorganisationer verkar vid en nödsituation. Fokus låg på att undersöka 

om och hur organisationen klarar av att vitala funktioner inte fungerar och försöka peka ut 

vilka de vitala funktionerna är som en säkerhetsorganisation är beroende av. 

Följande frågeställningar valdes för att uppnå arbetets syfte: 

- Vilka vitala funktioner finns i operatörernas säkerhetsorganisation? 

- Arbetar säkerhetsorganisationerna aktivt för att säkerställa funktionen av de vitala 

delarna?  

- Fungerar säkerhetsorganisationen även om en vital funktion faller bort? 

 

1.2. Avgränsningar 
Kryssningssjöfarten är en ständigt växande bransch men undersökningen har avgränsats till 

svenska passagerarfartyg vars inriktning är kryssningstrafik. Studien begränsas till de tre 

största operatörerna inom denna bransch som verkar i Östersjön. 
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2. Säkerhetsarbete 
 
Det finns en del studier som berör säkerhetsorganisationen ombord på passagerarfartyg. De 

studier som genomförts är dock mer inriktade på krishantering även om de behandlar 

säkerheten ombord på fartyg. Avsikten med denna undersökning, var att fortsätta forska 

kring detta viktiga ämne men utifrån en annan synvinkel. 

 

2.1. Regelverk 
 

IMO 
IMO (International Maritime Organisation) har varit aktivt sedan 1958 och är ett FN-organ 

för sjöfart. Tillkomsten av IMO blev möjlig efter att FN bildades, men arbetet med IMO 

började redan 1948 i Genève och då under namnet IMOC. På IMO:s hemsida finner man 

ändamålet med IMO. 

”To provide machinery for cooperation among Governments in the field of governmental 

regulation and practices relating to technical matter of all kinds affecting shipping engaged 

in international matters concerning maritime safety, efficiency of navigation and prevention 

and control of marine pollution from ships.” 

 

Det huvudsakliga ändamålet med IMO är att tillhandahålla verktyg för ett internationellt 

samarbete, regeringar och statliga organ emellan i frågor som rör att främja sjösäkerheten, 

arbeta för effektiv navigering och förebygga/bekämpa havsföroreningar. 

 

IMO utarbetar rekommendationer, som består av konventioner och koder. Dessa 

konventioner och koder ska ratificeras av IMO:s medlemsländer och sedan införas i var lands 

lagstiftning.  Konventionerna styr lagstiftningen kring sjöfarten och innehåller ett stort antal 

bestämmelser som har som ändamål att göra sjöfarten säkrare (www.imo.org).  

 

SOLAS 
SOLAS (International Convention for the Safety Of Life At Sea, 1974) är den av de 

internationella konventionerna som rör människors säkerhet till sjöss. Efter förlisningen av 

RMS Titanic den 14 april 1912 (www.titanic.com) arbetades den första versionen av SOLAS 

fram. Den har sedan blivit reviderad i fem omgångar. Den fjärde revideringen skedde 1960 

av det ”nya” IMO och det betydde ett stort steg för konventionens innehåll då man lade ett 

http://www.titanic.com/
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stort arbete på att modernisera konventionen och att få den att möta den tidens tekniska 

utveckling. Den sista revideringen kom 1974 och är vad som gäller idag.  

 

SOLAS behandlar, med sina 12 kapitel, allt som rör säkerheten ombord. Till exempel 

livräddningsutrustning, brandskydd, vattentäta sektioneringar, säker navigation, 

radiokommunikation och fartygets interna säkerhet för att klara av hotande situationer 

utifrån. Även kraven för att uppnå god säkerhet ombord finns beskrivna (www.imo.org).  

 

ISM 
Under 80-talet skedde ett antal olyckor, där Herald of Free Enterprise är ett fartyg värt att 

nämna. Olyckorna ledde till att det senare konstaterades i olycksrapporter att orsakerna var 

den mänskliga faktorn. Men det upptäcktes även att det från ägarnas sida saknades tydliga 

riktlinjer för säkerheten i fartygen. IMO införde år 1989, riktlinjer för att främja säkerheten 

för den marina miljön, människor och egendom till sjöss. Riktlinjerna var inte bindande utan 

byggde på en frivillighet. Men det framkom att fartyg och deras ägare inte anammade dessa 

riktlinjer och det gav därmed inget genomslag. Riktlinjerna blev år 1993 antagna som ISM-

koden (International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution 

Prevention) och år 1998 blev ISM-koden obligatorisk för alla fartyg. ISM-koden är ett 

övergripande regelverk som ska leda fartygen och deras ägare till att uppfylla de 

säkerhetsbestämmelser som finns. Ägare av fartyg blev i och med detta regelverk belagda 

med ett större ansvar för att tillhandahålla fartygen medel för att kunna uppfylla ISM-kodens 

bestämmelser. Detta ansvar resulterade i ett ”Document of Compliance”, ett bevis för att 

ägare uppfyller kraven enligt ISM-koden och ”Safety Management Certificate” som utfärdas 

till fartygen som bevis för att de har ett godkänt säkerhetssystem (www.imo.org). 

 

SMS 
På IMO:s hemsida kan man läsa om SMS, Safety Management System, som är ett system till 

för fartygen och deras ägare, för att de på ett strukturerat och dokumenterat sätt ska kunna 

införliva ISM-koden i sin verksamhet, att skapa en säkerhets- och miljöskyddspolicy. Det är 

ett ”levande” system, som ska anpassas efter fartygets och ägarens verksamhet och efter 

hur den verksamheten förändras. Det är med ett godkänt SMS-system som ägare och fartyg 

får sitt ”Document of Compliance” och ”Safety Management Certification”.  

 

http://www.imo.org/
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2.2. Säkerhetsorganisationen 
Enligt fartygssäkerhetslag (2003:364) anses alla fartyg som medför fler än 12 passagerare 

vara passagerarfartyg. Dessa fartyg, har utöver de allmänna kraven för alla typer av fartyg, 

som regel högre krav på sig när det kommer till livräddning, evakuering och förmågan att 

överleva en skada.  

 

För att upprätthålla en hög säkerhetsnivå och en effektiv organisation, kan 

säkerhetsorganisationen delas in på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid en nödsituation är det befälhavaren som har huvudansvaret för fartyget, besättningen 

och passagerarna ombord och som leder räddningsarbetet. Befälhavaren ingår i 

ledningsgruppen tillsammans med brandchefen, livräddningschefen, utrymningschefen och 

ofta även andre styrman, lots samt någon som är ansvarig sekreterare. I ledningsgruppen är 

det befälhavaren som fattar alla beslut om åtgärder i en nödsituation och de övriga bistår 

med sakkunskap från sina respektive ansvarsområden. 

 

Brandgrupper: fartygets brandmän och ansvarar för 

brandbekämpningen ombord 
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Maskingrupp:  ansvarar för att hålla framdrivningsmaskiner och 

elgeneratorer igång   

Däcksgrupper:  ansvarar för att färdigställa livbåtar och livflottar 

Räddningsstationsgrupper: ansvarar för inräkning av passagerare och att 

livbåtar samt livflottar fylls på ett säkert sätt 

MOB grupp:   ansvarar för man överbord insatser   

Helikoptergrupp: ansvarar för helikopterinsatser vid exempelvis 

sjukdomsfall ombord 

Saneringsgrupp: ansvarar för sanering vid utsläpp av farliga ämnen 

ombord  

Läckgrupp: ansvarar för att lokalisera läckskador i fartygets 

skrov och därefter utföra lämpliga återgärder 

Infogrupp: ansvarar för att förmedla information till 

passagerarna 

Samaritgrupp:  ansvarar för första hjälpen ombord  

Bevakningsgrupp: första grupp på plats och ansvarar för att genomföra 

begränsad utrymning och avspärrning 

Utrymningsgrupper: ansvarar för genomsökning av utrymmen och 

utrymning av passagerare 

 

Uppgift i säkerhetsorganisationen 
Ett passagerarfartygs besättning kan vara uppdelad i följande avdelningar: 

             Avdelning  Befattningsnr/skeppsnr 

- Däck   1XX 

- Maskin  2XX 

- Hotell  3XX 

- Restaurang  4XX 

- Kök   5XX 

- Taxfree/shop  6XX 

Varje besättningsman i säkerhetsorganisationen har ett specifikt befattningsnummer. Detta 

nummer beror på vilken avdelning besättningsmannen tillhör och ska uttrycka dess 

bestämda arbetsuppgift. 
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Alla befattningsnummer finns med på en så kallad alarmlista. Denna lista beskriver 

besättningsmännens specifika uppgifter vid alla larmnivåer och vilken station de tillhör. Det 

är upp till var man inom säkerhetsorganisationen att veta sina uppgifter och att vara väl 

förtrogna med dessa. 

 

Övningar 
Enligt lag ska kontinuerliga, obligatoriska övningar hållas för att varje enskild individ i ett 

fartygs säkerhetsorganisation ska få öva på sina uppgifter. I enlighet med 

Transportstyrelsens författningssamling, TSFS 2009:93, ska alla besättningsmän i 

säkerhetsorganisationen närvara vid minst två övningar varje månad, en brandövning och en 

övning i att överge fartyget. Besättningen ska också, snarast eller inom två veckor efter 

ombordstigning, träna på att använda fartygets brandsläckningsredskap och använda 

fartygets livräddningsutrustning. 

 

Passagerarfartyg som är utrustade med ett marint evakueringssystem, MES, ska enligt TSFS 

2009:93, hålla övningar med ett tidsintervall som inte sträcker sig längre än två år. 

Övningarna ska innehålla genomgångar kring det marina evakueringssystemets användande.  

 

Storövningar är övningar som involverar hela fartygets säkerhetsorganisation. Syftet med 

storövningar är att iscensätta nödsituationer av olika slag för att de olika funktionerna ska 

hitta ett samspel och för att finna brister som försvagar säkerhetsorganisationen.    

 

Larmnivåer 
Inom säkerhetsorganisationen finns det tre olika larmnivåer och vilket larm som aktiveras 

beror på vilken typ av nödsituation.  

 

Mr Skylight 
Mr Skylight är första larmnivån och berör endast en begränsad del av säkerhetsorganisationen. De 

som berörs är de grupper som enligt mönstringslistan tillhör ”Skylightorganisationen”. Vid 

ett ”Mr Skylight”-larm ska dessa grupper samlas och rapportera till ledningsgruppen. Larmet 

känns igen genom att ”Mr Skylight” ropas ut över fartygets högtalarsystem, dock enbart till 

besättningen för att inte oroa passagerarna.  

 



9 

 

General Alarm 
General Alarm är andra larmnivån och berör hela säkerhetsorganisationen. Hela 

besättningen samlas enligt mönstringslistan på sina respektive stationer och klargör fartyget 

för ett eventuellt övergivande. Larmet känns igen genom att sju korta och en lång signal 

upprepas från fartygets larmsystem. 

 

Abandon Ship 

Abandon Ship är sista larmnivån och berör hela säkerhetsorganisationen. Vid detta larm är 

det dags att överge fartyget och larmet känns igen genom att upprepade långa singaler hörs 

från fartygets larmsystem. 
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3. Metod 
 
Metoden som valdes för undersökningen är en metod inspirerad av en kvalitativ 

forskningsansats och genomfördes i form av djupintervjuer, för att på så vis skapa en närhet 

och en djupare förståelse för passagerarfartygs säkerhetsorganisationer.  

 

Målet med undersökningen var att studera omvärlden först för att sedan analysera 

informationen och komma fram till ett resultat och en slutsats.  

Datainsamlingen har skett med hjälp av primärkällor som lagtexter, föreskrifter och 

djupintervjuer. Sekundärkällor som använts är internetsidor, rapporter och tidskrifter.  

 

Valet av kvalitativa intervjuer har gjort att det inte finns någon inriktning på generell giltighet 

utan fokus ligger på djup, helhet, sammanhang, känslor och upplevelser (Söderberg, 2010-

04-21, personlig kontakt).  

 
3.1. Undersökningens genomförande 
Denna studie har genomförts genom intervjuer med sju respondenter från 

säkerhetsorganisationerna ombord på de tre operatörernas fartyg. Undersökningen 

startades med att en intervjumall togs fram och testades på ett fåtal testpersoner, för att på 

så vis få veta om frågorna tolkades på ett korrekt sätt. Intervjumallen skapades utifrån den 

egna bakgrunden till sjöss samt de erfarenheter som det har givit, för att få fram 

intervjufrågor som skulle svara mot undersökningens frågeställning.  

 

Studiens intervjuer, i form av en kombinerad intervjuform, har skett genom personliga 

djupintervjuer. Detta på grund av att det var relativt enkelt att bestämma ett möte mellan 

oss och respondenterna från de tre fartygens säkerhetsorganisationer. Fördelen med en 

personlig intervju var att informationen och datainsamlingen enbart kom från respondenten. 

 

Intervjuerna var en kombinerad form av en semistrukturerad och en ostrukturerad intervju 

på en djup nivå, för att på så vis skapa en viss tyngd med respondenternas egna unika 

åsikter. Enligt Denscombe (2000) består den semistrukturerade intervjun av ett färdigt 

frågeformulär som ska besvaras av respondenten men det finns ingen stark kontroll över 

frågornas och svarens utformning. Den ostrukturerade intervjun baseras enligt Denscombe 

(2000) mer på att den som intervjuar börjar diskutera ett ämne för att sedan få 
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respondenten att börja beskriva sina tankar och känslor. Kombinationen av dessa 

intervjuformer ger respondenten stor plats för att förmedla egna tankar, känslor och 

personliga erfarenheter. 

Intervjuerna genomfördes på en bestämd tid och plats där respondenten kände sig bekväm 

och under ljudupptagning. Genom ljudupptagning, som enligt Denscombe (2000) är en 

standardmodell för att fånga intervjudata, har vi som intervjuare fått en fullständig 

dokumentation av konversationen. Det gjordes även egna fältanteckningar som beskriver 

intrycket av situationen, för att på så vis skapa ett supplement till ljudupptagningen. 

Informationen som respondenterna delade med sig av och våra egna anteckningar har 

sammanställts och redovisas med de etiska aspekterna i åtanke. Ett delmål i studien var att 

om möjligt kontrollera intervjusammanställningen med respondenterna innan det redovisas 

i examensarbetet. 

 

Syftet med kvalitativa intervjuer var att datainsamlingen skulle ge en mer detaljerad 

information eftersom den kom från en mindre grupp av människor. Informationen i sig kan 

emellertid vara av känslig sort och har därmed hanterats varsamt och med stor respekt.  

 

3.2. Etiska aspekter 
Inom intervjumetodiken finns det flera etiska frågor som måste behandlas. Något av det 

viktigaste var att få tillstånd av de tre rederierna innan respondenterna kontaktades. 

Respondenterna har ett ansvar mot rederiet vilket gör att det första avgörande beslutet togs 

från högre instans gällande deltagandet i undersökningen. 

 

Efter godkännandet från de högre instanserna gavs möjligheten för respondenterna att 

godkänna sin medverkan i studien. De blev emellertid, vid första kontakten, tydligt 

informerade om att intervjuerna skulle vara anonyma. Respondenterna kunde, trots sitt 

första godkännande, avsluta sin medverkan när som, utan någon negativ påföljd. 

 

Genom hela undersökningen har avsikten varit att noga behandla de fyra huvudkrav som 

finns gällande individskydd enligt Vetenskapsrådet. De fyra huvudkraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002). 
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Studien bygger på intervjuer från frivilliga respondenter från de tre rederierna och all 

information har behandlats med största respekt och aktsamhet. Både respondenter och 

rederier ska känna sig skyddade gentemot allmänheten och den information som 

presenteras i studien. Studiens resultat namnger inte någon av respondenterna och genom 

anonymiteten tror vi därför att resultatet speglar verkligheten. Studien bygger inte på att 

kartlägga några oklarheter i de tre operatörernas organisationer, utan istället på deras 

åsikter och synpunkter kring säkerhetstänkandet ombord. På grund av undersökningens 

anonymitet följer därmed ingen presentation av respondenterna.  

 

3.3. Analysförfarande 
Intervjuerna har transkriberats och informationen från intervjuerna har organiserats och 

sammanställts tillsammans med våra egna anteckningar, så att vi kunde skapa oss en 

överblick över all data. Under analysförfarandet av intervjuinformationen, har målet varit att 

försöka identifiera likheter och skillnader men även jämföra respondenternas tankar och 

åsikter. 

 

En god forskningspraxis erkänner den inverkan forskarens egen identitet och egna 

värderingar har i analysen av intervjudata (Denscombe, 2000, sid 160). 

 

Då studien bygger på ett kvalitativt tillvägagångssätt, ligger det en stor vikt i att presentera 

forskarens egna värderingar och tolkningar eftersom det är en del av analysen. Vi har dock 

genomfört detta på ett opartiskt sätt, för att studien ska visa ett så verkligt resultat som 

möjligt och som baseras på respondenterna (Denscombe, 2000, sid 244). 
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4. Resultat 
 

4.1. Respondenter 
Intervjuerna har genomförts tillsammans med respondenter från de tre operatörernas 

säkerhetsorganisationer. Respondenterna har skiftande grad av ansvar och varierande 

yrkeserfarenheter inom säkerhetsorganisationen och alla är befäl, från styrman till 

befälhavare. För att särskilja operatörerna åt har vi valt att benämna dem som fartyg X, 

fartyg Y och fartyg Z. Respondenterna separerar vi genom att benämna dem A, B och C för 

respektive fartyg. 

 

4.2. Intervjuresultat 
 

Anser Ni att ISM och SMS är bra system för att främja säkerhetsarbetet ombord? 
 

Fartyg X: Respondenterna är eniga om att ISM och SMS är bra system för att främja 

säkerhetsarbetet ombord. De ser det som positivt att rederiet nu får ett större ansvar för att 

utveckla en genomtänkt säkerhetspolicy, som sträcker sig från rederiet ut till fartyget. Det är 

en policy som ska nå ut till fartyget och därigenom tillhandahålla styrmedel och hjälpmedel 

för arbetet med deras säkerhetsorganisation. Genom ISM och SMS har det har blivit en 

större fokus på säkerheten. Arbetet med SMS har gett fartyget en Training- och Safety 

Manual, där fartygets säkerhetstänk och arbetet med säkerheten är beskriven.  

 

I och med att ISM kom så blev redaren ansvarig för att ge oss tillräckligt med instruktioner… 

(Respondent C) 

 

Fartyg Z: Respondenterna är enhälliga om att ISM och SMS, genom dess dokumentation, ger 

en enkelhet och överblick för främjandet av säkerhetsarbetet. Dokumentationen ger något 

att falla tillbaka på och är även ett nödvändigt system för att kunna bevisa fartygets arbete 

med säkerheten ombord. Dokumentationen ska även leva med verksamheten, ge en 

överblick och skapa en enkelhet i arbetet. ISM och SMS ger fartyget styrmedel för att skapa 

rutiner och blir därigenom stöttestenar i arbetet med säkerheten ombord.  

 

Nu skriver man det man gör eller gör det man har skrivit. (Respondent A) 
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Fartyg Y: Respondenten anser att ISM och SMS är bra system för främjandet av säkerheten 

ombord genom att fartyget får styrdokument och hjälpmedel till sitt säkerhetsarbete.  

 

ISM och SMS ger en hjälpmedel i främjandet av säkerhetsarbetet. (Respondent A) 

 

Är dessa regelverk tillräckliga eller behövs det mer? 
 

Fartyg X: Respondenterna är eniga om att ISM och SMS är tillräckliga och att fokus måste 

ligga på det som är viktigt, det vill säga att man plockar bort det som inte längre är relevant 

för att kunna hålla dokumenten och arbetet med säkerheten levande. Respondenterna 

påpekar också att det idag är en stor arbetsbelastning med alla styrdokument och dessa 

måste skalas av för att fartyget lättare ska kunna följa vad det är man ska leva upp till. Görs 

inte detta så tenderar det sunda förnuftet att minska. 

 

En av respondenterna förespråkar en mer rederi- och fartygsspecifik anpassning av 

regelverken. Detta för att minska arbetsbördan kring dokument som egentligen inte berör 

fartyget i sig.  

 

Less is more. (Respondent B) 

 

Fartyg Y: Majoriteten av respondenterna är överens om att det inte behövs mer av ISM och 

SMS utan att regelverken är tillräckliga. Minoriteten anser istället att det är svårt att säga 

eftersom det är ett ständigt arbete som aldrig blir klart.  

Idag har många kontroller som tidigare utförts av myndigheter istället lagts på fartyget, 

vilket tenderar att ”stjäla tid” från fartygets dagliga säkerhetsarbete. Därmed anser 

respondenterna att arbetet ibland blir för invecklat, då styrdokumenten går ihop i varandra 

och man tappar fokus på vad som är viktigt. 

 

Det är delvis på vårt ansvar, till stor del så styr vi ISM. Det är den som ska berätta vad vi gör och den 

måste följa med vår verksamhet. (Respondent B) 
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Fartyg Z: Respondenten tycker att ISM och SMS är tillräckliga regelverk eftersom de 

tillhandahåller riktlinjer men ger fritt utrymme till hur man ska arbeta med dem. Det står 

inte dikterat hur detta arbete ska utföras utan man får istället bra styrmedel för 

utvecklandet av säkerheten ombord.  

 

Det ger oss riktlinjer och hjälp, det vi behöver. Respondent A) 

 

Vad krävs för att Ni ska ha en optimalt fungerande säkerhetsorganisation? 
 

Fartyg X: Respondent A anser att en optimalt fungerande säkerhetsorganisation är 

förberedd på att det mesta kan hända och att hela besättningen vet vad de ska göra. Det är 

viktigt att man iscensatt olika scenarier under övning, för att försöka undvika de 

överraskningsmoment som en nödsituation kan medföra.  

 

Respondent B menar på att en optimalt fungerande säkerhetsorganisation måste kunna 

kommunicera med varandra. Har man en fungerande kommunikation och ett system som 

möjliggör att man kan kommunicera med varandra och informera passagerarna, så har man 

det absolut viktigaste som behövs för en optimal säkerhetsorganisation. Respondenten fyller 

sedan på med att det ytterligare krävs att fartyget har rätt utrustning och att besättningen 

kan hantera sin utrustning.  

 

Respondent C tycker att en optimalt fungerande säkerhetsorganisation måste klara av och 

vara väl tränade för sina grundläggande uppgifter, men även att kunna agera med en 

flexibilitet vid oväntade situationer. Den flexibiliteten når besättningen när den kan det 

grundläggande, har övat på detta en längre tid och kan börja ta till sig svårare uppgifter. 

 

Man måste tänka utanför boxen, man måste vara flexibel. (Respondent C) 

 

Fartyg Y: Respondent A menar på att om säkerhetsorganisationen besitter en tydlig struktur, 

att alla bitar fungerar och att alla i besättningen, genom övningar, är klara på vilka deras 

uppgifter är och kan dem grundläggande, så har man en optimalt fungerande 

säkerhetsorganisation. Respondenten tar även upp att det är viktigt att alarmlistan är 

lättförståelig och lättolkad och detta för att ny personal lättare ska kunna kontrollera sina 

uppgifter i säkerhetsorganisationen.  
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Respondent B tycker att en optimalt fungerande säkerhetsorganisation måste vara 

uppdaterad med sina uppgifter. Säkerhetsorganisationen ska vara aktuell och levande och 

det måste finnas en fungerande ledningsgrupp. 

Respondent C anser att om allting fungerar när man övar, i enlighet med ISM, så har man en 

optimalt fungerande säkerhetsorganisation. Tränar man på rätt sätt så ska det sitta i 

ryggmärgen hur man ska agera i en nödsituation.  

 

Fartyg Z: Respondenten menar på att en optimalt fungerande säkerhetsorganisation ständigt 

ska vara under konstant utveckling och ajour med tiden. Hela besättningen måste sträva 

efter att hålla en gemensam linje, då detta ger en välmående säkerhetsorganisation.  

 

Hur fungerar Er säkerhetsorganisation? Anser du att den är väl fungerande? 
 

Fartyg X: Respondent A tycker att de har en väl fungerande säkerhetsorganisation. Detta 

anses främst bero på att fartyget har en Safety Officer, som hela tiden försöker utveckla 

övningar, skapa nya övningsscenarier och nya infallsvinklar, så att det hela tiden blir 

utvecklande. Respondenten bedömer att de har en bestående besättning, med reservation 

för sommarhalvåret, och att de kan förlita sig på dessa personer.  

 

Vi har den filosofin i bolaget att säkerhet är viktigt, övningar är viktigt och utbildning är viktigt. 

(Respondent A) 

 

Respondent B anser att fartygets säkerhetsorganisation är väl utarbetad och att systemet i 

grunden är väldigt bra men är tveksam till om kommunikationen ombord fungerar till sitt 

yttersta. Respondenten uttalar att det finns mer att önska av fartygets interna 

kommunikation. Säkerhetsorganisationen övar väldigt mycket men respondenten påpekar 

att det måste till en nödsituation för att kunna avgöra hur väl fungerande organisationen 

faktiskt är.  

 

Respondent C bedömer att man har en tillfredställande säkerhetsorganisation men att den 

inte är perfekt. Besättningen klarar av de tilldelade uppgifterna inom sina ansvarområden 

och de kan ta egna initiativ och jobba lite eget. Problemet ligger i att hålla besättningen 

motiverad och förhindra att de ska falla in i slentrianmässigt beteende.  
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Fartyg Y: Respondent A tycker att de genom åren, med gediget arbete, lyckats skapa en väl 

fungerande säkerhetsorganisation. Mycket faller tillbaka på att fartyget har en bra 

dokumentation i grunden, som gör att inga positioner eller detaljer faller i glömska. Fartyget 

har en besättning som frekvent skiftas i och med nyanställningar, men med hjälp av 

dokumentationen så underlättas det komplexa arbetet med nya besättningsmän och man 

står fortfarande med en väl fungerande säkerhetsorganisation. Respondent A förklarar 

vidare att fartyget inte har någon Safety Officer som enbart arbetar med säkerheten 

ombord, utan att säkerhetsarbetet istället har byggts upp genom att de två befälhavarna har 

var sitt ansvarsområde, ISM och arbetsskydd.  

 

Respondent B menar på att ingenting är fullständigt. Finner fartyget brister i 

säkerhetsorganisationen, så löser de problemen genom uppdateringar för att arbeta bort 

dessa brister. Fartygets säkerhetsorganisation övar frekvent och respondenten anser 

därmed att de har en väl fungerande organisation.  

 

Respondent C anser att de har en väl fungerande säkerhetsorganisation men poängterar att 

fartyget frekvent har nya besättningsmän. På grund av detta anser respondenten att det 

alltid går att öva mer och att säkerhetsorganisation ständigt kan bli bättre.  

 

Fartyg Z: Respondenten bedömer att fartyget har en väl fungerande säkerhetsorganisation 

och att en stor del av arbetet kring den ligger på att ha ständiga dialoger. Upptäcks en 

svaghet så diskuterar säkerhetsorganisationen gemensamt om hur problemet ska lösas och 

respondenten framhäver även den goda kontakten med rederiet.  

 

Vad är säkerhetsorganisationen beroende av för att fungera på bästa sätt? 
 

Fartyg X: Respondenterna är eniga om att säkerhetsorganisationen är beroende av främst 

kommunikation och ledningsgrupp. Alla i säkerhetsorganisationen är lika viktiga men det 

krävs en bra ledningsgrupp för att leda besättningen. Det är viktigt att både intern och 

extern kommunikation fungerar bra för att ledningsgruppen ska få rätt beslutsunderlag. Det 

är även viktigt att ledningsgruppen klarar av att informera sin besättning och sina 

passagerare på ett korrekt sätt.  
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60 % av alla passagerare och 60 % av besättningen väntar på information, de gör ingenting förrän de får 

information. (Respondent A) 

 

Fartyg Y: Majoriteten av respondenterna anser att säkerhetsorganisationen är beroende av 

övningar för att hela besättningen ska förstå sina uppgifter och vara införstådda i vad som 

krävs av dem i en nödsituation. Säkerhetsorganisationen är även beroende av att SMS-

manualen innehåller bra instruktioner som är lättlästa och lättförståeliga för besättningen 

och att alarmlistan är lättolkad. En av respondenterna framhäver också att det ska finnas en 

god attityd till säkerhetstänkandet, från rederiet till befälen och ut till besättningen.  

 

Minoriteten av respondenterna nämner att ledningsgruppen är den del som 

säkerhetsorganisationen är beroende av för att fungera på bästa sätt.  

 

Alla är lika viktiga, man kan inte pruta på någonting. (Respondent B) 

 

Fartyg Z: Respondenten menar på säkerhetsorganisationen är beroende av ständig 

utveckling, både på personnivå och som ett team samt att det finns en Safety Officer 

ombord som forskar kring nya dokument för att kunna implementera det i 

säkerhetsorganisationen. Safety Officer ska ta till vara på de olika erfarenheter, synsätt och 

tankesätt som finns inom säkerhetsorganisationen för att kunna utveckla verksamheten.  

 

… någon som knyter ihop allt till en säck och får ihop det till en enkelhet. (Respondent A) 

 

Vilka vitala funktioner består er säkerhetsorganisation av? 
 

Fartyg X: Respondenterna är överens om att Skylight-organisationen är en vital funktion. 

Denna organisation innefattar ledningsgrupp, brandgrupper, bevakningsgrupp och 

gruppchefer, samt vice gruppchefer. Men de anmärker även att kommunikation är en 

väsentlig funktion. En av respondenterna tycker även att besättningen i maskin ska räknas 

som en vital funktion och därmed menar respondenterna att de vitala funktionerna är de 

funktioner som engageras direkt i en nödsituation.  
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Fartyg Y: Respondenterna är eniga om säkerhetsorganisationens vitala funktioner är 

ledningsgruppen, brandgrupperna, utrymningsgrupperna, specialgrupperna läck, sanering, 

helikopter och MOB samt fartygets alarmlista.   

 

Fartyg Z: Respondenten anser att SMS-manualen, Safety Officer, övningar, introduktioner 

och kommunikation är vitala funktioner inom säkerhetsorganisationen. Respondenten 

betonar övningar som en viktig del och då även uppföljning av dessa. Safety Officer har 

möjlighet att övervaka övningar och hitta brister och besättningen får vara med och berätta 

vad som gick fel, vilket gör att kommunikationen är viktig i alla led.  

 

Vilka är de viktigaste vitala funktionerna i er säkerhetsorganisation? 
 

Fartyg X: Respondenterna tycker gemensamt att de viktigaste vitala funktionerna i 

säkerhetsorganisationen förutom kommunikation är ledningsgruppen, maskingruppen och 

brandgrupperna. Det beror främst på att dessa grupper är svåra att ersätta på grund av att 

de kräver speciell kompetens. Det vill säga att grupperna består av befattningar som kräver 

specifik utbildning.  

 

Vi är så få så alla är viktiga, men ledningen och kommunikationen är väsentlig. 

… brandgrupperna är det vitalaste av det vitala. (Respondent B) 

 

Fartyg Y: Majoriteten av respondenterna påpekar att alla inom säkerhetsorganisationen är 

lika viktiga och det finns en ovilja att precisera de viktigaste vitala funktionerna. Men en av 

respondenterna nämner ändå brandgrupperna som den viktigaste vitala funktionen.  

 

Minoriteten av respondenterna tycker däremot att ledningsgruppen är den viktigaste vitala 

funktionen inom säkerhetsorganisationen. Detta på grund av om inte ledningsgruppen 

fungerar så fallerar allt runt omkring.  

 

Alla är lika viktiga för att det ska fungera. (Respondent C) 

 

Fartyg Z: Här svarar respondenten först att alla är en länk i säkerhetsorganisationen. Om en 

länk fallerar så blir det en kedjereaktion och allt tenderar att falla samman. Men 
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respondenten betonar ändå ledningsgruppen och kommunikationen till ledningsgruppen 

som en av de viktigaste vitala funktionerna.  

 

Är de vitala funktionerna väl förtrogna med att kunna utföra sina uppgifter i en 
nödsituations unika karaktär? 
 

Fartyg X: Respondenterna är överens om att de vitala funktionerna är förtrogna med sina 

respektive uppgifter men säger ändå att det är svårt att veta säkert då det vid en 

nödsituation blir helt andra psykologiska belastningar, som man inte kan få fram under 

övning. En av respondenterna uttalar en osäkerhet inför denna förtrogenhet. Tidigare 

incidenter har visat på att man i ledningen inte agerat enligt SMS-manualen.  

 

… man ska inte slå sig för bröstet och tro att det är helt självklart när det kommer till den allvarliga 

situationen. (Respondent B) 

 

Fartyg Y: Respondenterna är eniga om att de vitala funktionerna är förtrogna med sina 

uppgifter och att detta uppnås genom övningar och storövningar, där hela besättningen får 

träna tillsammans.  

 

Det är den enda frågan jag kan svara ja på rakt av. (Respondent B) 

 

Fartyg Z: Respondenten bedömer att de vitala funktionerna, genom storövningar, är väl 

förtrogna med sina respektive uppgifter. Genom övningar så breddar man kunskapen och 

ökar därmed förståelsen för vad andra grupper gör i säkerhetsorganisationen. Besättningen 

får i och med detta en helhetssyn som leder till att säkerhetsorganisationen arbetar mer 

effektivt. 

 

Har man ett trångsynt sätt så jobbar man ineffektivt. Men breddar man kunskapen så kan man 

improvisera på ett annat sätt. (Respondent A) 
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Arbetar säkerhetsorganisationerna aktivt för att säkerställa funktionaliteten hos de vitala 
funktionerna? 
 

Fartyg X: Alla respondenterna svarar ja på frågan. Respondent A menar att säkerställandet 

av funktionaliteten hos de vitala funktionerna sker genom att fartyget har en Safety Officer, 

som är drivande och arbetar med det här dagligen. På så vis är detta arbete alltid av primär 

rang.  

 

Respondent B tycker att säkerställandet av de vitala funktionerna sker genom arbetet med 

SMS-manualen och vidare dokumentation. Även övningarna är ett verktyg för 

säkerställandet men respondenten påpekar att det är upp till varje besättningsman att ha 

kunskap om sina uppgifter i säkerhetsorganisationen.  

 

… var man bör aktivt se till att man kan sina uppgifter. (Respondent B) 

 

Respondent C anser att en viss del av säkerställandet sker genom att nya besättningsmän 

inte sätts på betydande positioner inom säkerhetsorganisationen.  

 

Fartyg Y: Alla respondenterna svarar ja på frågan och är eniga om att det är främst genom 

övningar som de säkerställer funktionaliteten hos de vitala funktionerna. AMOS-systemet 

nämns också som ett sätt, både som kontroll av livräddningsutrustning och kontroll av att 

besättningen genomgår sina övningar. Två av respondenterna nämner också ISM-

auditeringar som en viktig del, både interna och externa.  

 

Det är upp till var och en att man håller sig up to date. (Respondent C) 

 

Fartyg Z: Respondenten tycker att säkerställandet av funktionaliteten sker genom övningar 

men även genom att fartyget har en individuell tillsättning av alarmlistan. Fartyget har en 

bestående besättning och därför har de kunnat utarbeta ett system för individuell tillsättning 

till varje skeppsnummer och alarmuppgift. Vissa nyckelpositioner går inte att tillsätta 

individuellt, utan de är låsta till ett specifikt skeppsnummer, men i övrigt använder sig 

fartyget av besättningens privata kvalifikationer och erfarenheter för att stärka sin 

säkerhetsorganisation.   
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Är de vitala funktionerna beroende av varandra för att fungera? 
 

Fartyg X: Respondenterna är eniga om att de vitala funktionerna är beroende av varandra 

för att fungera. En av respondenterna betonar att det är framför allt ledningsgruppen och 

brandgrupperna som resten av säkerhetsorganisationen är beroende av.  

 

Fartyg Y: Alla respondenter är överens om att de vitala funktionerna är beroende av 

varandra. Respondent A återkommer till att besättningen inte bara har en uppgift i 

säkerhetsorganisationen utan de är även en kugge i hjulet.  

 

… du är inte bara bemanning på en station utan du är en kugge i hjulet. (Respondent A) 

 

Fartyg Z: Respondenten tycker inte att de vitala funktionerna är beroende av varandra. 

Fungerar ledningsgruppen så har besättningen en förmåga att improvisera fram lösningar.  

 

Vad händer om en av dessa vitala funktioner faller bort och finns det i så fall en reservplan 
för säkerhetsorganisationen? 
 

Fartyg X: Respondent A anser att det skulle bli tufft för säkerhetsorganisationen om 

ledningsgruppen, alternativt maskingruppen skulle falla bort, eftersom det är tunga 

positioner att ersätta. När det gäller brandgrupperna så har fartyget flera grupper. Vid 

bortfall finns det fler besättningsmän, framför allt befäl med brandutbildning, att tillsätta 

vakanser med i en nödsituation. I det stora hela förlitar sig fartyget på ett system där 

nyckelpositioner ersätts med en vice, exempelvis vice gruppchef. 

 

Vi har mallar för alternativa platser för känsliga områden. Men vi har inte en vidare reservplan för 

ersättning av personer i organisationen, annat än initialt. (Respondent A) 

 

Respondent B menar på att vid ett bortfall så ersätts nyckelpositioner av vice. Detta är en 

primär reservplan, men vem som sekundärt fyller på i ledet finns det ingen plan för.  

 

… skulle båda brandgrupperna falla ifrån, ja då kanske man får börja inventera snabbt om det finns någon 

annan med kunskapen och utbildning bland styrmännen. (Respondent B) 

 

Respondent C poängterar systemet med vice chefer som en ersättningsplan vid bortfall, men 

om hela ledningsgruppen, alternativt maskingruppen skulle falla bort så finns det ingen 

naturlig reservplan för detta. Det finns emellertid alternativa samlingsstationer att samlas på 
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om den ordinarie stationen skulle falla bort. Respondenten återkommer till att det 

egentligen inte finns någon färdig reservplan men att allt handlar om flexibilitet.  

 

Man kanske måste öva lite mer än de uppgifter man faktiskt måste leva upp till. (Respondent C) 

 

Fartyg Y: Respondent A säger att skulle en vital funktion falla bort så använder sig fartyget av 

ett vice-system. Detta system tillsammans med att säkerhetsorganisationen ska klara av att 

omorganisera, skapar reservplaner efter nödsituation.  

 

Respondent B bedömer att varje position inom säkerhetsorganisationen har en reserv, vilket 

gör att fartyget skulle klara av att vissa vitala funktioner faller bort.  

 

Respondent C anser att fartyget använder sig av ett vice-system samt att alla 

samlingsstationer har sina reservstationer. 

 

Kontentan är att fartyget måste lösa varje situation för hur just den ser ut. (Respondent C) 

 

Fartyg Z: Respondenten är tydlig med att ledningsgruppen absolut inte får falla bort, men att 

fartyget i övrigt skulle klara av bortfall av vitala funktioner. Fartyget har dubbletter till varje 

funktion inom säkerhetsorganisationen och det finns ytterligare en förstärkning i form av en 

arbetsgrupp, som ska arbeta som allt i allo och kunna vara flexibla.  

 
4.2.1. Vidare intervjuresultat 
 

Övar Ni med enbart ledningsgruppen? 
 

Fartyg X: Respondenterna är eniga om att ledningsgruppen har egna övningar och att dessa 

brukar vara dem bästa. Vid vissa tillfällen blir det fysiska övningar och stundtals blir det 

övningar där ledningsgruppen istället genomför kommunikationsövningar, det vill säga att 

alla involverade diskuterar olika händelser och scenarier som kan tänkas inträffa.  

 

”Vi kan läsa på olika rapporter och fråga oss hur vi hade handlat i en sådan situation.” (Respondent C) 

 

Fartyg Y: Respondent A tycker att det är ett problem att inte ledningsgruppen blir övade 

ordentligt. Ledningsgruppen är alltid involverad vid storövningar men vet då oftast hur 

situationen kommer att se ut och respondenten menar då att det skulle behöva komma 
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någon utifrån och enbart hålla övningar med ledningsgruppen. Vid vissa tillfällen har 

ledningsgruppen diskussionsstunder där de involverade diskuterar olika tankar och idéer, 

som senare kan bli ny dokumentation för att förtydliga vissa scenarier vid en nödsituation. 

 

Respondent B anser att ledningsgruppen övar på egen hand och att detta sker genom att 

gruppen har diskussioner kring olika scenarier och uppgifter. Det viktiga ligger i att kunna det 

mest grundläggande i säkerhetsarbetet men att det är genom sidospårsövningar som 

fartyget upptäcker de fel och brister som finns inom säkerhetsorganisationen.  

 

Det viktigaste är att det övas på olika saker. (Respondent B) 

 

Fartyg Z: Respondenten anser att fartyget inte enbart övar med ledningsgruppen. Vid vanliga 

övningar är dock alltid ansvarig person från ledningsgruppen med, för att få in 

kommunikationen i övningsmomenten.  

 
Hierarki inom ledningsgruppen 
Under intervjuerna fördjupade sig respondenterna i en del frågor och det resultatet väljer vi 

att redovisa här. Med vår ledning eller efter respondenternas egna initiativ, diskuterades 

bland annat ledningsgruppernas roll och ansvar, och även hierarkin inom denna. I det stora 

hela var respondenterna överens om att det inom ledningsgruppen inte fanns någon uttalad 

hierarki. Hierarki så tillvida att vissa befattningar har ett större ansvar inskrivet i sina 

befattningsbeskrivningar men att det handlar om att skapa ett klimat där ledningen kan 

arbeta tillsammans och där sunt förnuft ska råda.  

 

Vidare kom vi in på frågan om befälhavaren skulle vara ur stånd att föra befäl över sitt 

fartyg, hur skulle förfarandet kring denna situation se ut då?  

På fartyg X uttalar respondent A att man med ett gemensamt beslut kan flytta på 

befälhavaren.  

 

Vi har en ganska platt organisation, det är inte så att befälhavaren är kung i den. (Respondent A) 

… om alla gemensamt känner att befälhavaren är helt borta så skulle det vara enkelt och naturligt att få 

befälhavaren till att ta en mindre roll. (Respondent A) 

I den här organisationen och bland svenskar överhuvudtaget vågar man säga till den överordnade. 

(Respondent A) 
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Respondent B uttrycker det så att det borde vara överstyrman, med stöd av de andra i 

ledningsgruppen, som ska kunna avsätta befälhavaren från sin position. 

 

… det måste till en väldig pondus eller en väldigt speciell situation för att gå in och säga att jag tar över. 

(Respondent B) 

Någonstans måste man ha någon form av lag i ryggen. Det skulle behöva finnas någon metodik kring… Ett 

verktyg för hur man lyfter bort en chefsposition. (Respondent B) 

 

Respondent C säger att det inte finns någon utarbetad plan för när och hur man kan avsätta 

befälhavaren och menar på att befälen har genomgått psykologiska tester innan anställning, 

och att svagheter som kan påverka förfarandet i en nödsituation borde ha visat sig redan 

där.  

 

På fartyg Y fanns en enhällighet om att man med stöd av varandra, genom ett gemensamt 

beslut hos befälen, kan avsätta befälhavaren alternativt omplacera till att ha en mindre roll. 

Respondent C påpekar ytterligare att det borde vara överstyrman som tar det beslutet. 

 

På fartyg Z anser respondenten att ledningsgruppen som ett team med all säkerhet skulle 

flytta på befälhavaren om denna var ur stånd att leda sitt fartyg. 

 

Direkt. Absolut till 100 %. (Respondent A) 

 

Närheten till kustlandet 
Fartygen vi intervjuat går alla tre i trafik på Östersjön och har en närhet till kustlandet. Vi 

frågade om denna närhet till hjälp från land vid en nödsituation är något som påverkar, 

medvetet eller undermedvetet, arbetet med säkerheten ombord och 

säkerhetsorganisationen? Respondenterna svarade rakt av nej. Även om hjälpen är närmare 

tillhands än ute på vidsträckta vatten, så arbetar alla fartygen med att initialt, på egen hand, 

hantera och lösa alla nödsituationer med hjälp av sina säkerhetsorganisationer. Det som 

respondenterna ytterligare uttryckte i den här frågan var en tacksamhet för närheten till 

snabb helikopterassistans vid sjukdomsfall.   

 

Vidare så anser fartyg Y att de har en stor omsättning på sin personal. De lägger ner ett 

gediget arbete på att införliva sin nya personal i säkerhetsorganisationen, för att på så vis 

säkerställa arbetet med denna. Detta sker med ett webb-baserat introduktionsprogram som 
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ska genomföras med godkänt resultat innan personalen mönstrar på och sedan sker en 

sedvanlig introduktion in i fartygets säkerhetsorganisation. De övriga två fartygen upplever 

samma situation till högsäsongen när antalet semestervikarier ökar markant.  Det är ett 

massivt arbete och ställer höga krav på fartygets ledningsgrupp, men även på besättningen. 

 

… det är väldigt viktigt att de som varit länge ombord, att de kan sina uppgifter, för har man erfarenhet 

och självförtroende för sin sak så har man självförtroende att göra andra saker i en nödsituation. Det leder 

till en flexibilitet hos personen. Det är en utopi att en nödsituation skulle gå efter våra planer, men så 

länge man har kunskap och självförtroende så kan man lösa mycket med bara det. (Respondent A) 

 
Övningar 
Diskussionen om omsättning på personal föranledde frågan om kvalitén på övningarna 

ombord och vad det ligger för ansvar på den enskilde besättningsmannen.  

 

På fartyg X anser respondent B att det finns mer att önska av övningarna, framför allt när ny 

personal deltar. Övningarna går bra när man har en inövad besättning men det ställs till sin 

spets när ny personal deltar. På detta fartyg har man inte uttalat belagt den enskilde 

besättningsmannen med eget ansvar för att klara av sina uppgifter, men självklart ska 

brandgrupperna ta ansvar för sin brandmönstring och på ledningsnivå ska var person se till 

att man är uppdaterad på sina uppgifter i säkerhetsorganisationen.  

 

Respondent C berättar att vid introduktionen så trycker befälen på att varje besättningsman 

ska ta ansvar för att kunna sin del i säkerhetsorganisationen. Fartygets Safety styrman gör 

halvårsvis oannonserade kontrollrundor bland besättningen för att få en överblick om 

besättningen är uppdaterade och klara med vad deras uppgift i säkerhetsorganisationen är. 

 

Fartyg Y har ingen Safety Officer, men en engagerad andre styrman som håller i ”safety-

veckor”. Dessa safety-veckor ska fånga upp den osäkra delen av besättningen och genom 

mindre grupper så tvingas alla att utföra olika övningsmoment och vara aktiva. Det handlar 

om att fånga den personal som är ”övningstrött” men även att få de osäkra att våga ta plats 

och våga utföra de olika momenten. Handhavandet av fartygets säkerhets- och 

livräddningsutrustning ska övas av alla. Det är viktigt med en god attityd till 

säkerhetstänkandet, både från ledning men även den enskilde besättningsmannen.  
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… alla är inte sjömän. Det enda som behövs för att få komma ombord som ny besättningsman är ett 

läkarintyg. Och vid något läge måste man bli sjöman… (Respondent C) 

 

Respondenten på fartyg Z berättade ingående om ledningens tankegångar kring övningar för 

besättningsmännen. Fartyget arbetar hårt för att ha en uppdaterad besättning, övningarna 

håller en bra kvalité och respondenten uttalade att den besättningsman som inte tar 

säkerhet och övningar på allvar måste man vara mer uttalat tuff mot.  

 

Det är en lång process med att införliva kunskapen och bredden hos besättningen, men man får ta det bit 
för bit. (Respondent A) 

 

På alla tre fartygen uttalades att det är viktigt att det går fel på övningar och att det är en 

kvalité i sig. Det är då bristerna visar sig och det går att åtgärda dessa. Det är även viktigt att 

det övas på bortfall av olika positioner, för att lära besättningen att omstrukturera och få 

säkerhetsorganisationen att besitta en flexibilitet. 

 

Man måste hitta ett system som man kan stå för. Jag är allergisk mot luftslott och skådespeleri. Hellre gå 

ner i krav och ha något man kan stå för än att spela högt och det ser vackert ut. (Respondent A, fartyg Z) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



28 

 

5. Diskussion 
 

5.1. Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att studera den svenska kryssningsmarknadens tre största 

operatörers säkerhetsorganisationer och hur de verkar vid en nödsituation. Fokus låg på att 

undersöka om och hur organisationen klarar av att vitala funktioner inte fungerar och 

försöka peka ut vilka de vitala funktionerna är som en säkerhetsorganisation är beroende av. 

Följande frågeställningar valdes för att uppnå arbetets syfte: 

- Vilka vitala funktioner finns i operatörernas säkerhetsorganisation? 

- Arbetar säkerhetsorganisationerna aktivt för att säkerställa funktionen av de vitala 

delarna? 

- Fungerar säkerhetsorganisationen även om en vital funktion faller bort? 

 

De vitala funktionerna i säkerhetsorganisationen består, för det första, av fartygens ISM- och 

SMS-manualer. Manualerna, som vidare bygger fartygens styrdokument, behöver leva med 

verksamheten och fartygen arbetar hårt med att hålla dessa levande och högst aktuella. 

Dessa manualer är nödvändiga för att kunna bygga upp en bra och effektiv 

säkerhetsorganisation ombord. Utöver manualerna är de vitala funktionerna de funktioner 

som initialt engageras direkt vid en nödsituation. Det är ledningsgruppen, maskingruppen, 

brandgrupperna, bevakningsgrupperna och utrymningsgrupperna. Dessa är funktioner som 

ett fartyg är beroende av och tre av dessa lyftes fram som särskilt betydande; 

ledningsgruppen, maskingruppen och brandgrupperna. Dessa särskilt betydande grupper 

innehar befattningar som kräver en specifik kompetens, i form av olika utbildningar. En 

annan viktig vital funktion är kommunikation.  

 

Utifrån djupintervjuerna är vår mening att befälen är de vitala funktionerna. På ett 

passagerarfartyg med en besättning på ett par hundra man ska befälen lyckas med att hålla 

besättningen rätt inskolad och utbildad, motivera dem till att ta övningar och säkerhet på 

största allvar, garantera grundkunskaperna hos funktionerna och samtidigt bredda 

besättningsmännens kunskaper så att säkerhetsorganisationen kan bygga upp en flexibilitet 

och en förmåga till att omorganisera sig efter nödsituationens behov. För att detta ska vara 

möjligt, så behövs det en eldsjäl bland befälen, helst fler, och det är av stor vikt att intresset 
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för säkerheten ombord är central och prioriterad hos alla befäl. Vi anser att fallerar detta så 

fallerar fartygets säkerhetsorganisation. 

 

För att säkerställa de vitala funktionerna är vice-systemet, övningarna, besättningens 

förtrogenhet med sina uppgifter och manualerna viktiga verktyg och det arbetas aktivt med 

dessa. Fartygen har väldefinierade vice-system men bara till ett första skede, alltså hur 

nyckelpositionerna i form av chefsposition blir ersatta vid bortfall. Men det finns ingen 

vidare plan på vem som ersätter vem vidare i ledet. Däremot förlitar de sig på besättningens 

förmåga till flexibilitet, att kunna handskas med oförväntade situationer och att kunna kliva 

upp och ta ett större ansvar vid behov. Gällande de olika grupperna i en 

säkerhetsorganisation så är vice-systemet för dessa uppbyggt på lite varierande sätt, men i 

det stora hela så innefattar det omgrupperingar av de befintliga grupperna eller att det finns 

grupper vars sammansättning bygger på att de flexibelt ska kunna kliva in där extra hjälpen 

behövs. 

 

Besättningens förtrogenhet arbetas fram genom en mängd övningar av skiftande innehåll 

samt att ISM och SMS-manualerna är uppdaterade och levande för att kunna vara ledande i 

arbetet med detta. På ett av fartygen har de ett system med individuell tillsättning av 

alarmlistan för att säkerställa de vitala funktionerna. Vi förstod att det är ett gediget arbete 

bakom den individuella tillsättningen, och anser själva att det är ett utmärkt verktyg att 

använda för dess ändamål.  

 

När vi diskuterade vitala funktioner och säkerställandet av dessa, uttalade två av 

respondenterna att det även är viktigt att varje besättningsman tar det på eget ansvar att ha 

kunskap om sina uppgifter i säkerhetsorganisationen. Dessa två respondenter har sådana 

positioner att det ligger i deras arbetsuppgifter att hålla övningar med besättningen. Vi 

tycker det är intressant att det är de representanter från ledningsgruppen som arbetar 

närmast besättningen övningsmässigt, som uttrycker denna önskan. Befälen gör ett 

enastående arbete med att få besättningarna motiverade till att ta säkerhet på största allvar, 

för att i förlängningen lyckas med säkerställandet. Men i detta arbete känns det som att 

befälen glömmer bort sig själva, eller att systemet glömmer bort befälen. 
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Gällande om de vitala funktionerna är beroende av varandra för att fungera är fartyg X och Y 

samstämmiga i att dem är det. Fartyg Z anser att så länge ledningsgruppen är fungerande så 

är de övriga vitala funktionerna inte beroende av varandra, utan kan klara av att improvisera 

fram lösningar. Trots dessa varierande ståndpunkter anser de tre fartygen att deras 

säkerhetsorganisationer kommer att fungera även om en vital funktion fallerar. Det som 

däremot inte får falla bort är ledningsgruppen, maskingruppen och brandgrupperna och 

detta för att grupperna bygger på specifik kompetens och inte går att ersätta. Fartyg Z, som 

har en individuell tillsättning av alarmlistan och även har tre brandgrupper, anser att det 

enbart är ledningsgruppen (maskinbefälen inräknade) som inte får fallera.  

 

Men om befälhavaren, som en av de vitala funktionerna, fallerar på grund av mentala skäl?  

Bland befälen och övriga besättningen finns en inneboende hierarki, avhängigt befattningar, 

och denna hierarki måste få existera vid en nödsituation. Men den hierarkin till trots, så 

anser respondenterna att de har en sådan ”teamkänsla” ombord att de övriga i 

ledningsgruppen gemensamt kan ta beslut om att avsätta/förflytta befälhavaren. Även om 

det ska vara ett gemensamt beslut så är respondenterna benägna till att luta sig mot att det 

är överstyrman som får verkställa ledningsgruppens beslut. På ingetdera av fartygen finns 

det en utarbetad plan för handhavandet av en sådan situation men fartygen anser att 

säkerhetsorganisationen på ledningsgruppsnivå ändå kommer att fungera om situationen 

skulle uppstå. Risken är förhoppningsvis minimal och ombord på fartygen övar man bortfall 

av vitala funktioner men utan större överraskningsmoment för ledningsgruppen. Vi tycker 

att denna situation bör vara uppsatt som en punkt i SMS-manualen, för en mental 

förberedelse och för att motverka den inneboende hierarkin i en situation som kräver det. 

 

Säkerhetsorganisationen ombord – ett fungerande organ? 
Fartygen X och Z med anställd Safety Officer är fartygen med en mer bestående besättning. 

På dessa fartyg upplever de tillfrågade befälen att deras säkerhetsorganisationer är väl 

fungerande. Uppfattningen är att säkerheten blir en primär sak när det finns ett befäl vars 

ansvar är att hela tiden utveckla säkerhetsorganisationen. Men vi upplever även att 

säkerheten på ett naturligt sätt blir en primär sak för att det finns en bestående och erfaren 

besättning att bygga sin säkerhetsorganisation på.  
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Fartyg Y, utan anställd Safety Officer, anser att de har en väl fungerande 

säkerhetsorganisation trots en besättning som frekvent förnyas. Här tar de hjälp av 

manualerna och dokumentationen som finns ombord för att underlätta det komplexa 

arbetet med nya besättningsmän. Arbetet med att skapa en fungerande 

säkerhetsorganisation säkerställs genom att befälhavarna är tilldelade ansvarsområden för 

att ha en övergripande kontroll över lagstiftning, styrdokument och arbetsskydd samt att de 

har safety-intresserade styrmän som tar på sig ett ansvar i att utbilda besättningen. Här 

tycker vi att fartyget gör säkerheten till en primär sak av den anledningen att de aktivt måste 

jobba med sin säkerhetsorganisation på ett annat sätt, på grund av en skiftande besättning.  

 
Respondenterna bedömer att de vitala funktionerna är väl förtrogna med att kunna utföra 

sina uppgifter. Fartyg X uttrycker dock en osäkerhet eftersom det är svårt att veta på grund 

av de psykologiska belastningar som en människa kan utsättas för i en nödsituation. Vi anser 

att deras osäkerhet är befogad och att det kan finnas svårigheter i att hantera en 

förtrogenhet eftersom varje individ reagerar på olika sätt när denne ställs inför en 

nödsituation. På grund av denna inneboende osäkerhet måste varje fartyg ständigt arbeta 

med att få sin besättning förtrogen med uppgifterna inom säkerhetsorganisationen. Detta 

arbete bygger främst på övningar och storövningar där hela besättningen övar tillsammans. 

Ju mer en säkerhetsorganisation övar, desto mer breddar man kunskapen och desto tryggare 

blir den. Men det är svårt att övningsmässigt engagera sin besättning. De besättningsmän 

som varit anställda länge är ”övningströtta” och inte alltid motiverade. Nya besättningsmän 

behöver en specifik uppmärksamhet samt utbildning och övning för att sedan kunna kliva 

upp på tyngre poster i säkerhetsorganisationen. Befälen måste hitta balansen i en vågskål, 

där besättningsmän som varit anställda länge får utmaningar, möjlighet till att bredda sina 

kunskaper och kunna utveckla en flexibilitet samtidigt som nya besättningsmän får bli trygga 

i sina grundläggande uppgifter.  

 

För ledningsgruppen är de egna övningarna de bästa och i arbetet med den ”mentala” 

övningen finns det möjlighet att upptäcka brister inom säkerhetsorganisationen och i 

styrdokumenten. Dessa brister kan i bästa fall leda till ny dokumentation som ytterligare 

förtydligar hanteringen av olika nödsituationer. Några respondenter ansåg att det var ett 

stort problem med att ledningsgruppen inte blir övade i sig. De interna och externa 
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auditeringar som sker, bygger mer på en kontroll av verksamheten och ger inget regelrätt 

övningsmoment. Under auditeringar så är kravet stort på att inget får gå fel, eller att allt 

måste gå så bra som möjligt, och det finns inte något utrymme för att önska felen för att 

hitta bristerna. Därför tycker vi det är märkligt att det inte finns något regelrätt system 

iscensatt där ledningsgrupperna i sig blir fysiskt övade i sin sak, från utomstående parter. För 

oss känns det som att det finns en för stor tilltro till att befälen ”kan sin sak”, grundat på 

fakta att de är ansvariga för fartygets säkerhet och säkerhetsorganisation.  

 

Det mest centrala inom en optimalt fungerande säkerhetsorganisation är att hela 

besättningen kan sina grundläggande uppgifter samt att det finns en inneboende flexibilitet 

som ger säkerhetsorganisationen möjlighet till att vidga gränserna i sitt arbete både under 

övning och under en nödsituation. Dessutom måste det finnas en fungerande 

kommunikation samt en gemensam strävan efter att säkerheten ombord måste vara det 

absolut viktigaste. Arbetet med att få en optimalt fungerande säkerhetsorganisation är 

något som ständigt måste pågå och alla i besättningen måste inse vikten av dess betydelse.  

 

5.2. Metoddiskussion 
Undersökningen begränsades till de tre största svenskflaggade operatörerna av 

passagerarfartyg som verkar inom kryssningsbranschen i Östersjön. Vi hade som mål att 

utföra djupintervjuer med tre respondenter från respektive fartyg men på grund av vissa 

omständigheter vi fick på ett fartyg enbart möjlighet till en djupintervju. Denna begränsning 

kan ha påverkat resultatet till viss del men enligt vår mening inte i någon vidare utsträckning.  

 

I undersökningens genomförande har vi varit måna om att skapa bra förutsättningar och vill 

därför tro att undersökningen har god reliabilitet, vilket innebär att resultatet av 

djupintervjuerna inte har påverkats av vårt undersökningsupplägg (Eriksson, L. T, & 

Wiedersheim-Paul, F, 2006, sid 61). Djupintervjuerna har byggt på vida frågor som givit 

respondenten plats att uttrycka sina egna tankar och reflektioner, utan någon större 

påverkan från omgivningen. Detta grundar vi på att intervjuerna genomfördes i en för 

respondenten naturlig miljö, i detta fall deras arbetsplats. Den så kallade kontexteffekten, 

det vill säga det sammanhang som intervjuerna genomfördes i påverkar innehållet i 

intervjun. I detta fall bör inte respondenterna ha påverkats i någon negativ mening, eftersom 

miljön runt omkring dem var deras personliga arbetsplats (Jacobsen 2007, sid 97). Om vi 
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istället resonerar kring intervjuareffekten, det vill säga att vår närvaro som intervjuare skulle 

ha påverkat respondenterna i en negativ mening, anser vi att så är inte fallet. 

Respondenterna hade en god förståelse för vår undersökning och vi fick känslan av att de 

ville få ut något av sin medverkan. Något som förhoppningsvis även skulle gynna dem i deras 

framtida säkerhetsarbete ombord på fartygen. 

 

Undersökningen är genomförd på svenskflaggade passagerarfartyg som verkar inom 

kryssningsbranschen och resultatet går därför inte generalisera för utländska 

passagerarfartyg, vilket gör att undersökningen har en låg extern valididet. Vi vill istället tro 

att undersökningen har en hög intern validitet eftersom vi anser att de slutsatser vi dragit 

utifrån undersökningen bör vara trovärdiga (www.uppsatsguiden.se). Detta bygger vi på den 

respondentvalidering som vi genomfört med respondenterna. Enligt Jacobsen (2007, sid 

158) kan forskaren validera sitt resultat genom en validitetskontroll med respondenterna, 

där dessa får ge feedback på undersökningens innehåll. Respondentvaldideringen har 

därmed stärkt oss i vår tro om att undersökningens resultat är trovärdig och korrekt. 

 

Under djupintervjuerna använde vi oss av en diktafon, för att på så vis fånga allt som 

respondenten ordagrant förmedlade. Detta gjorde att vi kunde fokusera på att få en naturlig 

samtalskontakt och enbart göra mindre minnesanteckningar. Dessutom erhöll vi direkta och 

ordagranna citat som stärker och ger extra tyngd åt vår undersökning.  

 
5.3. Framtida forskning 
Vår undersökning är genomförd på svenskflaggade passagerarfartyg och vi har under 

arbetets gång ställt oss frågan huruvida resultaten skulle se ut på icke svenskflaggade 

passagerarfartyg, det vill säga passagerarfartyg med utländsk flagg. Skulle resultaten likna 

varandra trots att dessa passagerarfartyg utgörs av besättningar med ett flertal etniciteter?  

 

En annan fråga vi ställt oss är hur pass mycket ansvar ett fartyg eller rederi ska lägga på den 

enskilde besättningsmannen? Varje besättningsman ska klara av sina grundläggande 

uppgifter inom säkerhetsorganisationen men ska ansvaret hos den enskilde 

besättningsmannen vara större och ska detta i så fall dokumenteras i rederiets ramar? 

 

Ett annat förslag på framtida forskning är att utröna hur ansenlig ett passagerarfartygs 

säkerhetsorganisation är under högsäsong, då en stor del av besättningen utgörs av 

http://www.uppsatsguiden.se/
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semestervikarier. Är denna säkerhetsorganisation lika säker och fungerande som den 

säkerhetsorganisationen som fartyget normalt disponerar? 
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Bilaga  
 
Intervjufrågor 

Anser Ni att ISM och SMS är bra system för att främja säkerhetsarbetet ombord? 
 

Är dessa regelverk tillräckliga eller behövs det mer? 
 
Vad krävs för att Ni ska ha en optimalt fungerande säkerhetsorganisation? 
 
Hur fungerar Er säkerhetsorganisation? Anser du att den är väl fungerande? 
 
Vad är säkerhetsorganisationen beroende av för att fungera på bästa sätt? 
 
Vilka vitala funktioner består er säkerhetsorganisation av? 
 
Vilka är de viktigaste vitala funktionerna i er säkerhetsorganisation? 
 
Är de vitala funktionerna väl förtrogna med att kunna utföra sina uppgifter i en 
nödsituations unika karaktär? 
 
Arbetar fartygen aktivt för att säkerställa funktionaliteten hos de vitala funktionerna? 

 
Är de vitala funktionerna beroende av varandra för att fungera? 
 
Vad händer om en av dessa vitala funktioner faller bort? 
 
Finns det en reserplan för er säkerhetsorganisation om en vital funktion faller bort? 
 


